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تاریخمندی انقالب اسالمی؛
بررسی تأثیر اندیشههای کانونی انقالب اسالمی بر حیات اجتماعی ایران 
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بیان مسئله
ییهای اینسرزمین باغرب
تبارشناسیجنبشهایاجتماعیدرایرانمارابهآغازینرویارو 
میرساند .رویارویی مزبور بر ذهن و روح ایرانیان آثار عمیقی گذاشت؛ بهگونهای که زیست

یخودرابازتعریفکردند.ازجملهآثاراینبازتعریفها،مجادلههاییاست

اجتماعیونظامسیاس
یمطرحشدهاست.نقطهکانونی این مجادلهها را

کهدرچنددههاخیرپیرامون تحوالتاجتماع
بایددرامکانیاعدمامکانتحوالتبنیادیندرایرانمعاصرجستجوکرد.گروهیبراینباورند
کهاساساًبحثتحوالتاجتماعیدرایرانمعناندارد،چراکهایرانیادردوره«امتناعاندیشه»
(دوستدار)4-49:7941،یادردوره«زوالاندیشه»(طباطبایی)94-702:7911،قراردارد.ازاین
منظر،بحثتحوالتاجتماعیایرانمعاصر،وابستهبهموضوعیاساسیتردرحوزهاندیشه،بهطور

عام ،و اندیشه سیاسی ،بهطور خاص ،است .گروهی دیگر بر این باورند که تحوالت بنیادین
اجتماعیدرایرانمعاصر،اوالًممکنوثانیاًضروریاست.گروهمزبوررامیتوانبهرویکردهای
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد (ملکیان99-29 :7914 ،؛ لیالز700-740 :7934 ،؛
،غنینژاد .)946-920:7934،
نورث 74-29:7932،
اینمقالهبااولویتدهیبهحوزهسیاست،درصددبیاننسبتتحوالتاجتماعیباجنبشهای

اجتماعیاست.دراینجانیزمجادلههاییوجوددارد.نقطهکانونیاینمجادلهها،تقابلرویکردهای
نظریدرموردرابطهمیان جنبشهای اجتماعی وتحوالتاجتماعی است.درخوانش متعارف،
جنبشهایاجتماعیبهمثابهرویدادوپروژهتلقیمیشوند.پیامدِاینتلقی،دورویکردمتفاوتدر
یکفضایذهنیمشترک(پارادایم)است.دررویکردنخستجنبشهایاجتماعیتابعتحوالت
ییپور7917،و7934؛ اشرف،
اجتماعی (زاهد7917،؛ حسینزاده7911،؛ آبراهامیان7913،؛ جال 
7919؛کدی7914،؛معدل7914،؛مهرآیین7914،؛کاتوزیان7910،؛بشیریه7939،؛بیات)7937،و
ییپور7917،و
دررویکرددومتحوالتاجتماعیتابعجنبشهایاجتماعی(حسینزاده7911،؛جال 
7934؛اشرف7919،؛فوران7914،؛کدی)7919،قلمدادمیشوند.نقطهمشترکهردورویکرددر
ارائهتصویریشیءگونهازجنبشهایاجتماعیاست؛بهاینمعناکهاوالً؛اینجنبشهانقطهآغازو
انجامیدارندومیتوانبرایآنهابرهۀزمانیمشخصیرابیانکرد.ثانیاً؛جنبشهایاپیروزمیشوند
یخورندکهپیروزی وشکستآناننیزدریکبرهۀ زمانیقابلمشاهدهوبیان است.
یا شکستم 
همچنیندرهردورویکردجنبشهایاجتماعیوتحوالتاجتماعیهمچوندومقولهمستقلاز
یکدیگرتفکیکوهریکجداگانهموردتحلیلقرارمیگیرند .
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جنبشهاوتحوالتاجتماعیایرانمعاصر،ازجملهانقالباسالمیوتحوالتپسازآننیز
غالباباهمینرویکردموردتحلیلوارزیابیقرارگرفتهاند.بهعبارتدیگر،نسبتانقالباسالمی
،تقلیلگرایانهفهمشدهاست.تصویر ودرکرایج اغلب

باتحوالتاجتماعی درایران معاصر
نظرانازجنبشهایاجتماعیدرایرانمعاصرهمانابیهودگی،بیاثرییاحداکثر


فعاالنوصاحب
نزاده441-497:7911 ،؛فوران،)740-747:7914،بدیهی است
آنها است (حسی 
تأثیر محدود 
جنبشهای اجتماعیعارضهای شکننده(فوران)740 -747 :7914،درنظام

دراین تلقیِ رایج ،
اجتماعی ایران تصور میشود .به دلیل همین تصویر و درک است که «بررسی علل و شرایط
وشکستهای جنبشها» بهموضوعومسألهاصلیبسیاریازپژوهشهایمربوط به

یها 
ناکام 
ایران معاصر تبدیل شده است .اما مفروض این مقاله این است که شناخت و تبیین تحوالت
جنبشهایاجتماعیتقدمیمعرفتی،ونه

اجتماعیتابعیاز شناختجنبشهای اجتماعی است .
صرفاتحلیلی،برفهمودرکتحوالتاجتماعیدارند.بهعبارتدیگر،جنبشهااوالًبهعنوان
یجامعهدرنظرگرفتهمیشوندوثانیاً،درسطوح

یکامکاننظری7برایفهمجامعهورویدادها
ذهنی،عینیوساختاریبهصورتتوأمانموردمالحظهقرارمیگیرند.ازاینمنظر،پرسشاصلی
مقالهاین استکهمیانانقالباسالمیوتحوالتاجتماعیپسازآنچهنسبتیوجودداردو
ایننسبتراچگونهمیتوانتحلیلکرد؟درذیلاینپرسشاصلی،دوپرسشفرعیامکانطرح
ییابد-7 :تاریخمندیانقالباسالمیچیست؟-4تحوالتوحیاتاجتماعیدرایرانپساز
م 
انقالباسالمیدارایچهویژگیهاییاست؟


روش تحقیق
دراینمقالهاز«تحلیلتاریخی» سودخواهیمبرد.درتحلیلتاریخی(بهعنوانیکتحلیل
4

کیفی)زنجیرهای از "شواهد ،مفاهیم ،تفسیر و معانی" به منظور فهم علل و تبعات رویدادهای

تاریخیبهکارگرفتهمیشود.بنابراینایننوعازتحلیلعمالحاوینوعیتبیین،یعنیکشف
رابطه علّی میان پدیدارها و رخدادهای تاریخی ،است (فروند706 :7914 ،؛ لیتل4 :7919 ،؛
همچنین .)Mahoney & Terrie, 4001 : 191 -144 :بیان این نکته ضروری است که در تبیین
تاریخی ،پژوهشگربامجموعهایازشروطالزموکافیسروکارداردونه(همانندتحلیلهای
کمّی) با متغیرهای مستقلی که در قالب رابطه همبستگی بر متغیرهای وابسته تأثیرگذار هستند
1. Theoretical Possibility
2. Historical Research
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(طالبان .)30:7913،
درروشتاریخیسهرویکردفلسفی،ساختیوتفهمیمطرحاست.دررویکردفلسفیاز
الگوهایکلی(تعمیمی– قیاسی)ودررویکردساختیازپردازشفرضیههایعلّیبرایتبیین
پدیدههاورویدادهایتاریخیاستفادهمیشود.امارویکردتفهمی -کهدراینمقالهازآنبهره
خواهیمگرفت-برفردیتپدیدههاورویدادهایتاریخیاستواراست.دراینرویکردازمفاهیم
جامعهشناختی برای دستیابی به تفسیرهای معنادار زمینهمند و زمانمند (تفریدی) بهره برده

شود(سیدامامی767-769:7911،؛ربانیخوراسگانی40-44:7911،؛اسکاچپول:7911،


می
.)79-41دراینمقالهازرویکرداخیر،کهبه«تفسیرتاریخی»7معروفاست،بهرهخواهیمبرد .

مبانی نظری
تلقیجنبشاجتماعینهصرفابهعنوانیکپدیدهیایکرویدادبلکهبهمثابهیکرهیافت

نظری در مباحث آلن تورن و آلبرتو ملوچی ریشه دارد .در این رهیافت ،مفهوم «نظام روابط
اجتماعی» (کنش) به عنوان مفهوم مرکزی ،جایگزین «نظام اجتماعی» ،به مثابه دیدگاه متعارف،
میشود (تورن770 :7916،؛ Touraine ,7311: 44-29؛ .)Melucci,7310 : 407 -404آلن تورن
یدهد« مفهومجنبشاجتماعی حاکی از
تفاوتاین رهیافت بارهیافت متعارفراچنین توضیح م 
بهعنوانمجموعهای

دیدگاهمتفاوتیازحیاتاجتماعیاست.اینمفهومبجایتحلیلنظاماجتماعی
ازدگرگونیهاومختصاتالگوهایفرهنگیدرونهنجارهاینهادینواشکالسازماناجتماعیو
جامعهای»معین حولکنترلابزارهای دگرگونی و«تولید حیات
فرهنگی ،بهتضادساختاری در« 
اجتماعی» اهمیت میدهد (تورن13 :7916 ،؛  .)Melucci, 1980: 201-205تفاوت این رهیافت با
رهیافتنظاماجتماعیدرسهنکتهاست.نخستاینکه،موضوعاختاللساختاریرابهعنوانمنشاء
جنبشردمیکند.دوماینکه،جنبشهایاجتماعیرانهتنهامقولهنابهنجارتلقینمیکندبلکهآنها
داند.سوماینکه،جهتگیریهایفرهنگی

راعاملایجاداشکالنوینیازحیاتاجتماعیمی
جوامعموردمطالعهرابهمثابهامورقطعی،تغییرناپذیروغیرقابلبحثدرنظرنمیگیردبلکهآنها

رااموریمتحولوپویامیشمرد 
مفهومحیاتاجتماعیدرایندیدگاهبهمعنایترکیبیازابعادذهنی،عینیوکنشیافراددر
عرصهروابطاجتماعیاست.اینابعادشاملالف)درکفردازخودومحیطشب)کنشفردبا
1. Historical Interpretation
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خودشوبادیگرانج)زمینههاینهادیموجوددرجامعهاست.تحولوپویائیاجتماعیدراین
دیدگاهنیزنتیجهکنشهاومنازعاتافرادوگروههایمختلفاجتماعیدرجریانمشارکتشاندر
جنبشهایاجتماعیتلقیمیشود.بنابراین،دردیدگاهنظریمختاراینمقاله،بخشقابلتوجهی
ازحیاتاجتماعیکهمنتجازمشارکتاجتماعیاست،دردرونجنبشهایاجتماعیایجادیا
بازتولیدمیشود .

رخداد انقالب اسالمی
انقالباسالمیایران()7313/7941پسازجنبشمشروطه،مهمترینرخدادسیاسی،اجتماعی
ایران معاصر محسوب میشود .وقوع این انقالب منجر به تغییر الگوهای نهادینه شده و حیات
اجتماعیجامعهایرانشد.عناصرسازندۀحیاتاجتماعیِبرآمدهازاینانقالب،درسهبُعدذهنی،
عینی(ساختارهایاجتماعی)وامرعمومی(کنشهایاجتماعیوسیاسی)قابلبیاناست.تحلیل
وتطبیقاینسهعنصرازحیاتاجتماعیدررخدادانقالب41بیانکنندهتحوالتاجتماعیایران
پسازانقالباست.همانطورکهبیانشد،تاریخمندیانقالباسالمیبیانکنندۀالگوهاینهادینه
شدهفرهنگی،سیاسیواقتصادیجامعهایرانیدربازهزمانیپسازجنبشیادشدهاست.برای
شناختاینالگوهاینهادینهشده،نیازداریمکهافقاجتماعیانقالباسالمیرادرککنیم.
هاهموارهازتعاملایدههایکانونیجنبشباشرایطکالنمحیطیِ


مندیجنبش
علیاالصولتاریخ

یابد،ازاینرو،ابتدا،اندیشههای


شکلمی
کهجنبشدرآنبروزمیکند-افقاجتماعیجنبش-

کانونیانقالباسالمیبیانمیشود.درادامهافقاجتماعیانقالباسالمی،سپس،تاریخمندی
انقالباسالمیودرپایانحیاتاجتماعیبرآمدهازانقالب41موردبررسیقرارمیگیرد .

اندیشه کانونی انقالب اسالمی
اندیشه کانونی انقالب اسالمی شامل سه مفهوم آزادی؛ به عنوان یکی از الزامات حقوق
عمومی،عدالت؛بهعنوانیکیازنیازهایضروریجامعهواستقالل؛بهعنوانیکیازارزشهای

هویتملی(کشوریمستقلوغیروابسته)بود.اگربپذیریمکهحوزهکنشجمعیدرانقالب
اسالمی نیز شامل سه جریان چپگرا ،ملیگرا ،اسالمگرا بود (یزدی76 -42 :7914،؛
بهروز –)44 -94:7910،آنگاهتناظرمیاناینسهجریانباآنسهمفهومروشنترخواهدشد.
البتهدراینمیانازنقشاساسیطبقاتاجتماعیبویژهطبقهمتوسطجدیدوقدیمدرتحوالت
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ایندورهتاریخینبایدغافلبود.بااینمقدمهمیتوانروایتهریکازاینسهجریانراازسه
اندیشهومفهوممرکزیانقالببهشرحذیلبیانکرد .

الف -آزادی

شکلیابیمفهوم آزادی در ایران دهۀ 20ریشه در تحوالتسه دهۀپیشازآن(یعنیاز

تحکیمدیکتاتوریرضاشاهدر 7970تاپایاندهه)7990داشت.تسلطنطامسیاسیاقتدارگراو
کموبیشوابستهبهقدرتهایغربیدربخشاعظمایندوره،مفهومآزادیرابهموضوع
کانونی نیروهای سیاسی مخالف (چپگرا ،ملی و مذهبی) تبدیل کرد .در این دوره ،نیروهای
چپگرادرفضایدوقطبیشدۀجهان،گفتمانخودراساماندادند.آزادیدراینگفتمانبه

معنایرهایی ازبلوک غربو نظامسرمایهدارانه (امپریالیسم) بود.یکی از بنیانگذاران سازمان
چپگرایچریکهایفدائیخلقدرمیانهدهه،7920تمامیتضادهایآندورهجامعۀایرانیرا
در ذیل یک تضاد اصلی« ،تضاد خلق و امپریالیسم» قرار داد و استدالل کرد که آزادیِ خلق
هنگامیتحققمییابدکهاینتضادازطریقمحوسلطۀامپریالیستیواستقرارحاکمیتخلقحل
شود(احمدزاده.)43:7923،بهطورکلیدرنگاهچپانقالبی،آزادیدرذیلعدالتقرارداشت
وآزادیهایسیاسیبدوناستقرارعدالتاجتماعیورهاییازاستثمارسرمایهداریممکننبود

(پیوندی .)794:7937،
میانحزبتودهودیگرگروههایچپاختالفدیدگاهوروشوجودداشت،امادرمورد
نبودآزادیهایاجتماعیوسیاسیتقریباًدارایمواضعمشترکیبودند.حزبتودهگفتمانخود
دیکتاتوریدرونیوفاشیسمبیرونیوحمایتازبرابری،آزادیهایمدنی

رامبتنیبرضدیتبا«
و قانون اساسی مشروطه» (کاظمی و دهقانی24 :7932 ،؛ عیوضی )94 :7914 ،سامان دادند.
سازمانچریکهایفداییخلقنیزمبارزهبادیکتاتوری،خفقانوامپریالیسمراکانونگفتمان

خویشقراردادند (کاظمیودهقانی.)21:7932،آزادیدرنگرشچپ،درچارچوبرهایی
سیاسیازبلوکغرب وفرهنگسرمایهداری غربیمعنامییافت(آبراهامیان.)603 :7913،از
منظرجنبشچپ،شاهیکعنصرخودکامهووابستهبهامریکابود(بهروز،)19:7910،بنابرایندر
ادیومهمترازآنعدالتوبرابریفراهمنبود .

اینحکومتامکانتحققآز
کنفدراسیوندانشجویان،پیشترازسازمانفداییانخلق،استراتژیخودراازفعالیتسیاسی
درذیلقانوناساسیبهسرنگونیحکومتتغییردادهبود(ملیحی.)64:7934،افزونبرتحوالت
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جهانیپیشگفته،دیکتاتوریشاه،سرکوبآزادیهاواجرانشدنقانوناساسیمشروطه،بخشی
ازاعضایکنفدراسیونراقانعکردکهبایدمشیخودراازمبارزهسیاسیبهمبارزهمسلحانهتغییر
دهند.کنفدراسیونبراینباوربودکهمنشدیکتاتورمآبانهشاهاجرایهرگونهاصالحاتیرا
مختلو ناممکن خواهدکرد(متینعسکری .)11 :7934 ،بنابراین یکیاز کانونیترینمفاهیم
کنشگرانجنبشچپایراندرمبارزهبانظامپهلویدرذیلمفهومآزادیباگرایشبهعدالت

قرارمیگرفت .

هایملیگرادرآندورهتاریخیاست.اهدافجبههملیکهدرسال


جبهۀملی،نمادگروه
7941تأسیسشددرچهارمحور.7انتخاباتآزاد.4،لغوحکومتنظامی.9،آزادیمطبوعاتو
.2استقاللملیایرانبود(عیوضی.)7914،سهمحورنخستاهدافجبهۀملیبهصورتمستقیم
ومحورچهارمنیزبهصورتغیرمستقیمبهمقولهآزادیمربوطبود.آزادیدرگفتمانجبهۀملی
نیزازیکسوبهمعنایرهائیازوابستگیکشوربهقدرتهایبزرگجهانوازسویدیگر
شاملحقمشارکتسیاسیوانتخاباتآزادبود.نهضتآزادیهمکههمسوئیزیادیباجبهه
ملیداشت،اهدافخودرادرقالبچهارمقوله«اسالمگرائی،ایرانیت،مشروطهخواهیوپیروی
از مصدق» اعالم کرده بود (یزدی 42  :7914،و آبراهامیان )466 :7913 ،کم و بیش تلقی و
رویکردمشابهیباچبههملیدرموردمقولهآزادیداشت .
رخدادهایپایاندهۀ 7990واوایلدهۀچهل(ظهوروسقوطدولتامینیواعالم«انقالب
سفید»ازسویشاه)کهبارویاروئیهایشدیدیمیانروحانیونوحکومتهمراهبود،منجربه
شکلیابی روند نوینی در مبارزه گروههای اسالمگرا شد .بهرغم فعالیت بخشی از گروههای

اسالمگرا در دهۀ 40و( 90نواب صفوی و آیتاهلل کاشانی) پس از قیام مذهبی  74خرداد

اسالمگرایانبهمثابهگروههایسیاسیومبارز،هماننددوگروهدیگر،خواستهایانقالبیخود

رادرتضادبانظامسیاسیمستقرساماندادند(سعید40:7913،؛کاظمیودهقانی.)44:7932،
همانطور که مایکل فیشر گفته است ،مرکز ثقل گفتمان گروههای اسالمگرا در ایران «جامعه
عادالنه»7بود(مهرآیینوفاضلی،)767:7916،باوجوداین،ازنگاهایننیروها،جامعهعادالنهدر
برگیرندهمفهومآزادیهایسیاسیومدنینیزبود.بهعالوه،رهبرانگروههایاسالمگرابرای
شدندوآننفیغربیشدنبود(آبراهامیان 419:7913،و.)411همچنین

آزادیقیدیقائلمی
هایاسالمیبهمثابهنفیاستبدادومشروطهشدنحکومتدرذیلاحکام


آزادیدرگفتمانگروه
1. Just Society
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اسالمینیزبود(آبراهامیان.)430:7913،بخشهایرادیکالوچپگراینیروهایاسالمینطیر
سازمان مجاهدین خلق نیز دلیل انتخاب مشی مسلحانه را وجود اختناق و نبود امکان فعالیت
سیاسیوقانونیدراثرجوّرُعبووحشتدرنظامپهلویمیدانستند.ازمنظرمجاهدین،تنهاراه
باقیماندهبرایمبارزهدرچنینشرایطی«توسلبهاعمالقهرمانانهخشونتبار»بود.اینگروهدر
عینحالیکیازاهدافبزرگانقالبموردنظرخودرا«دادنآزادیبیانبهتودهها»اعالم
کردهبود(آبراهامیان .)601:7913،
خالصهاینکهاگرازمنظرنیروهایچپگرا،آزادیطبقهکارگریعنیآزادیدرذیلعدالت
وبرابریاستواگرآزادیازمنظرملیگراها،مشارکتسیاسیورعایتاصولقانوناساسی

است؛ آزادی از منظر اسالمگراها در ذیل مفاهیم اسالمی و با شرط غربینشدن معنا مییافت.
بهرغماینتفاوتها،یکنقطهوحدتمیانسهگروهمذکوروطبقاتاجتماعیدربارهآزادی
وجودداشتوآن،اتفاقنظردرموردنبودآزادیهایسیاسیومدنی،بهویژهپسازکودتای

 7994است.درفضایسیاسیواجتماعیدهسالهپسازکودتا،آزادیبهمفهومیمنازعهخیز
میاننظامومعترضانتبدیلشد.بهعبارتدیگر،اختناقوسرکوبِآزادیدرآندوره،نیازبه
گونهایکهدرادبیات
آزادیراکاهشنداد،بلکهایننیازتبدیلبهیکخواستعمومیشد،به 

آندورهجایگاهیکانونیپیداکرد 7.


ب -عدالت

عدالت مفهومی کانونی در تاریخ سیاست ایران بوده است .معترضان در انقالب مشروطه،
عدالت را به گونهای صریحتر و عینیتر از قبل مطرح کردند .بخشی از اعتراض کنشگران
مشروطه به اعمال بیعدالتی میان تاجران خارجی و ایرانی باز میگشت .بخش دیگری از
اعتراضهانیزبهنابرابریهایموجودمیاندربارودیوانیانازیکسووطبقاتاجتماعیساکن
درشهرهاوروستاهاازسویدیگربازمیگشت.درواقعدرکنارعدالتسیاسیوفرهنگی،
مفهومعدالتاقتصادیبرایفعاالنعرصهسیاستواجتماعبااهمیتبود.اعتراضعمومیبه
سیاستهایاقتصادینظامپهلویرانیزبایدازاینمنظرتحلیلکرد.دردورهپهلویدوم،صنایع
آهاگرآزادیسرودیمیخواند/کوچک/همچونگلوگاه

.7اینشعرِاحمدشاملونمونهبارزادبیاتآنروزگاراست...«.
ای/،هیچکجادیواریفروریختهبرجاینمیماند/.غیاببزرگ/چنینبود/.سرگذشتویرانهچنینبود/ .آهاگر


پرنده
خواند/.کوچک،کوچکترحتیازگلوگاهپرنده!»(شاملو .)7912،


آزادیسرودیمی

تاریخمندی انقالب اسالمی؛ بررسی تأثیر اندیشههای کانونی انقالب اسالمی بر حیات اجتماعی ایران

11

کوچک به تدریج غیر اقتصادی میشوند ،سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاهش
یابدوبازارنیزبهعنواننمادپایگاهاجتماعیطبقهمتوسطسنتی،دچاررکودوبحرانمیشود.


می
این در حالی است که منابع و امتیازات مالی اعم از رانهها ،معافیتهای مالیاتی و سرمایههای
خارجیبهسمتصنایعوکارخانههایبزرگسوقدادهمیشود.بورژوازیانحصاریووابسته

بادریافتمنابعکشورظرفچندسالتبدیلبهطبقهبرترجامعهشد(بشیری.)706-701:7939،
این رانتها که به قیمت عقب نگاه داشتن باقی طبقات و نیروهای فعال جامعه بود ،نابرابری
اجتماعیراتشدیدکرد.جامعهایرانیپسازکودتای41مردادوتحوالتدهۀ90و20بویژهبا
هاونابرابریهاودرپیآن،تعمیق

اجرایبرنامههایتوسعۀپنجسالهمواجهباافزایشگسست
بیعدالتی میشود .از این رو اساساً یکی از خاستگاههای اصلی بروز انقالب اسالمی همچون

انقالبمشروطهمبارزهبافساد،نابرابریوفقربود .
ازهمانابتدایظهورچپدرایرانازجملهمفاهیمکلیدیروشنفکرانچپایرانیبرابریو
عدالتبود(یزدی.)47:7914،عدالتدرنگاهبخشیازگروههایچپ(رادیکالها)مهمتراز
آزادی و دموکراسی تلقی میشد .در واقع برتری امر عمومی و منافع طبقات محروم و
زحمتکشانازآزادیهایفردیومالکیتفردی،یکاصلقلمدادمیشد.چپانقالبی -در

مقابلچپرفرمیستی-کهنگاهغالبچپدرایرانراشکلمیداد،وظیفهاصلیخودراکسب
قدرتبرایتغییرجامعهمیدانست.درایننگاهمفهومکانونی،عدالتوبرابریبودودموکراسی

بیشترکاربرد«ابزاریوتقلیلی»داشت(پیوندی)743:7937،؛بهاینمعناکهعدالتواقعیهنگامی
ضدسرمایهداری،ضدبورژوازیبزرگوکمپرادور»باشد(بهروز471:7910،

تحققمییابدکه«

داریمعنامییافت.اساساًچپانقالبیدر


)باشد،بنابراینعدالتدرذیلمبارزهباسرمایه
476ایران از همان ابتدا هدف از برپائی انفالب را حرکت به سوی راه «رشد غیر سرمایهداری یا
کشانشهریوروستاییمیدانست(اولیانفسکی-40:7943،


ازطریقاتحادزحمت
سوسیالیستی»
71؛مهرگان .)1:7943،
هایملیگراعمدتادرحوزهسیاستودرقالبمقولههائیچون

مفهومعدالتدرمیانگروه
انتخاباتآزادتعریفمیشد.باوجودایندرهنگامتأسیسجبههملی()7941کهفضایسیاسی
و اجتماعی کشور به شدت تحت تأثیر ایدئولوژی چپ قرار داشت ،دو هدف «تأمین عدالت
اجتماعی»و«حفظقانوناساسی»دراساسنامهاینجبههگنجاندهشد.البتهجبههملیاولکهدوام
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چندانینیاوردوبارویکارآمدنمصدقعمالازهمپاشید.جبههملیدومکهدر 7993شکل
گرفت به رغم فزونی تورم ،بیکاری ،کسری موازنه تجاری و رکود اقتصادی در آن برهه،
همچمانبرهمانشعارهاواولویتهایسیاسی(حکومتقانونوانتخاباتآزاد)تأکیدداشت.با

وجوداینباوجوداینبرخیازاحزاباینجبههنظیرحزبنیرویسوممقولهعدالتاجتماعی
رادرقالبنوعیسوسیالیسمملیدراساسنامهوبرنامههایخودقراردادهبودند(کاتوزیان:7917،
34؛نجاتی.)726-721:7917،اماجریانغالبملیگراییتاوقوعانقالبهمچناناولویتو
اهمیترابهآزادیهاسیاسیوبرابریقانونیمیدادوبرایعدالتاقتصادیجایگاهچندانیدر
مطالباتخودقائلنبود.چنانچهدرآستانهانقالب،رهبران جبههملی(کریمسنجابی،داریوش
فروهروشاپوربختیار)درنامهایخطاببهشاهازنبودآزادیهایاجتماعی،رعایتحقوقبشر،

عدمتمکینبهمفادقانوناساسیوحقوقملتگالیهکردند.همچنیندرپائیز،7941یعنیپساز
مالقاترهبریجبههملیباامامخمینیدرپاریس،اینجبههخواستاراستقرارنظامنوینمبتنیبر
مراجعهبهآرایعمومیشد(سنجابی 943:7917،و.)990بهطورکلی،درگفتاررهبرانملی،
مصداقعدالترادرآزادیهایاجتماعیوحقوقبشرمیدیدندودنبالمیکردند .
هایاسالمگرااماعدالتاجتماعیواقتصادیجایگاهیکانونیداشت.منشاء


درمیانگروه
اینگرایشبهآموزهها،سنتهاواسطورههایاسالمیبرمیگشت(بحرانی.)719:7911،حزب
مللاسالمیکهنخستینگروهاسالمیانقالبیبودکهدردهه7920بامشیمسلحانهواردمبارزهبا
عدالتخواهیواستقالل»اعالمکرد(روح.)16:7930،دیگر

رژیمپهلویشد،هدفخودرا«
گروههاوجریانهایاسالمگرادردهه 7920و 7940نیزبرایعدالتجایگاهیکانونیقائل
بودند.البتههمانطورکهگروههایچپ،عدالترادرزمینهایدئولوژیکخاصخودتعریف
میکردند،اسالمگرایاننیزبرایعدالتپسونداسالمیقائلبودند.مبارزهباظلموایجادحکومتی

گرابادیگرگروههایمبارزازیکسو


هایاسالم

مبتنیبرعدالتاسالمی،فصلممیزمیانگروه
وفصلممیزگروههایمبارزسیاسیاسالمیباگروههایاسالمیغیرسیاسیازسویدیگربود.
گروههای نوگراتر اسالمی نظیر نهضت آزادی ،حزب خداپرستان سوسیالیست ،جنبش انقالبی

مردممسلمانایران(جاما)،سازمانمجاهدینخلقوپیرواندکترعلیشریعتیدرچنددههمنتهی
جامعهای دمکراتیکِ توام با عدالت اجتماعی» را میدادند
به انقالب ،معموال نوید « 
(اسپوزیتو .)729:7913،
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ج -استقالل

استقاللمقولهایپررنگدرزیستسیاسیایرانیاندردوسدهاخیربودهاست.ازمیانهسده
نوزدهممیالدیباادغامایراندرسیاستوبازارجهانی -نیروهایمختلفسیاسیواجتماعی
نسبتبهحضورونفوذودخالتقدرتهایخارجیدرایرانواکنشمنفینشانمیدادند.این
واکنشهادردورهپهلوینیزبروزوظهوریوسیعداشت.اگرآماجاعتراضاتوجنبشهای
استقاللطلبانهدردردورهقاجارروسیهوانکلیسودردورهپهلویاولتاکودتای 41مرداد
انگلستان بود ،از آن پس این ایاالت متحده امریکا بود که به آماج اعتراضات و جنبشهای
استقاللطلبانهتبدیلشد.نمایکلیازمناسباتایرانوامریکادرسهدههپیشازانقالببویژهدو

نشانمیدهدکهروابطدوکشورازوابستگیسیاسیآغازوبهحوزههایدیگر

دهۀ 90و 20
گسترشیافت.وابستگینظامی،سیاسیواقتصادیایرانبهامریکارابایددرشرایطوزمینههای
فضای جنگ سرد تحلیل کرد .ساواک برای مبارزه با معترضان با کمک امریکا تأسیس و
سازماندهی شد .ارتش یعنی پایه اصلی قدرت رژیم شاه چه در داخل و چه در منطقه ،با
حمایتهایمالیوتسلیحاتیومستشاریامریکابودکهتوسعهیافتومجهزشد.همچنینبخش
گذاریهای خارجی درایران طیدو دههپیشازانقالب به

وسیعیازموافقتنامههاو سرمایه

شرکتهایامریکاییاختصاصداشت.درسالهایابتداییدههپنجاهحضورامریکادرایران
آنچنانعادیوعمیقشدهبودکهشاهدریکیازنطقهایشبهمنافعامریکادرایرانوبهتبعآن
ضرورتحضورشدرایراناشارهکرد«ایاالتمتحدهبهترازماایندلیلسادهرامیفهمدکه
منافعبسیارزیادیدرایراندارد.منافعاقتصادیمستقیمومنافعسیاسیغیرمستقیم»(بشیریه:7939،
64-62؛لیالز.)420-426:7934،هرچهمناسباتایرانوامریکاوبهتبعآنوابستگیبهامریکا
گرانسیاسیگسترشمییافت،چراکهدرگفتمان


یافت،زمینهبرایاعتراضکنش

افزایشمی
دستنشاندگی» تلقی میشد
انقالبی ،رابطه شاه با امریکا با عنوان «وابستگی» «نواستعماری» و « 
).ازاینرویکیازاهدافمشترکگروههایمعترضسیاسی،مبارزهبا

(نجاتی471:7961،و471
نظامپهلویبهعنوان«نظامسیاسیوابستهبهقدرتهایبزرگجهانی-بهویژهامریکاوانگلیس»-
بود(بیل .)11:7963،
گروههایچپگفتماناستقاللطلبیخودرابرمخالفتباامپریالیسمودیکتاتوریوابستهبنا

رغماختالفنظردرمیانگروههایچپدربارهشدترابطهحکومتپهلویبا


نهادهبودند.به
امریکا-اختالفنظراحمدزادهوجزنی(بهروز-)770:7910،اماتمامیگروههایچپاینباور
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مشترکراداشتندکهسرمایهداری،امپریالیسموبورژوازیوابسته،مظهرضدیتبااستقاللکشور

قلمدادمیشود.اهمیتمبارزهباامپریالیسمبهحدیمهم-مبارزهاصلی-بودکهطرحمبارزهبرای
دستیابی به حقوق اجتماعی و آزادیهای مدنی در مقابل با آن ،غیر مهم -مبارزهای فرعی-
)قلمدادمیشد .ازاینروهویتچپدرایران

(پیوندی797:7937،؛گرگین749-31:7969،
پیشاانقالببهمبارزهبا«امپریالیسموحکومتوابستهآن»گرهخوردهبودونهحتیبامبارزهبرای
آزادیهایسیاسیواجتماعی(شوکت7913،؛شاکری7912،و7916؛بهروز .)7930،
گروههای ملیگرا همانند چپگرایان اما با ربانی متفاوت ،استقالل را در مبارزه با تسلط

کشورهای بیگانه بر منابع کشور معنی میکردند .مفهوم استقالل در نزد ملیگرایان به معنای
خویشتن ملی و بازگشت به هویت ملی بود .از این رو جنبش ملیشدن صنعت نفت ایران،
خاستگاه گفتمانی شدکهناسیونالیسممفهوممحوریآنراتشکیلمیداد(کاتم-49 :7917،
بهگونهای

.)44اینگفتمانخطمشیخودرادرمقابلدولتهایاستعمارگر -شرقوغرب -
شکلدادکهبازگشتبههویتملیکانونیترینمفهومآنبود.درواقعاینگفتمانبیانکننده

جنبش «دمکراتیک ناسیونالیستی» (خسرو خاور )744 :7937 ،بود .اگر گروههای چپ میان
هایملیگرامیانآزادی،دموکراسیواستقاللرابطه

عدالتواستقاللرابطهبرقرارکردند،گروه
هایدستنشاندهخارجیو


حکومت
برقرارکردند:مبارزهبا«قدرتهایاستعماری»،مبارزهبا«
عمال فساد» و «اعاده حیثیت و استقالل ایران و برقراری حکومت ملی» (نجاتی726 :7917 ،؛
کریمیمله91:7914،؛رهبانی .)29:7913،
خاستگاهمفهوماستقاللهماننددومفهومدیگرگفتمانانقالب -آزادیوعدالت -درنزد
شیعیتعریفمیشد(مهرآیین،فاضلی.)743:7916،

هایاسالمگرادرذیلهویتدینی -


گروه
امامخمینیوشریعتیبابرسازیاینهویت،توانستندارتباطیسازوارمیانمفاهیمسهگانهانقالب
–آزادی،عدالتواستقالل-باارکانوعناصردیناسالمومذهبشیعهبرقرارسازندوازاین
هایاسالمگرادرمیدانسیاستایرانباشند

طریقآغازیبرایبهصدادرآوردنگفتمانگروه
(سعید40 :7913،؛حسینیزاده461 :7916 ،و .)71اساساًیکیازآرمانهاواهدافگروههای
اسالمی،مبارزهباوابستگیبهامپریالیسموایجادکشوریمستقلبود(آبراهامیان.)601:7911،
اعتراضعلنیآیتاهللخمینیعلیهقراردادکاپیتوالسیون(روحانی،146:7943،بشیریه:7939،
)31-33نشانهمیزاناهمیتموضوعاستقاللبرایگروههایاسالمیبود.دراینفضایگفتمانی
مابانوعیناسیونالیسماسالمیمواجهمیشویمکهباناسیونالیسمملیوشاهنشاهیمتفاوتاست.
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ناسیونالیسم اسالمی یا شیعی قرائتی نوین از آموزههای سیاسی تشیع بود که توانایی تحلیل
تحوالت بنیادین را داشت و برای مبارزه مبتنی بر اصول دینی و مذهبی برنامه و هدف ارائه
میکرد.مهمترینوجهاینناسیونالیسم«ایدئولوژی»آنبود(بشیریه)773-740:7939،کهبرای

دورانغیبتامکانوجودحکومتعادالنهومقدسرافراهممیدید .
اگر نقطه کانونی استقالل را هویت بدانیم ،آنگاه بحث بازگشت به خویشتن در گفتمان
انقالب در ضدیت  با استکبار -غرب و شرق -و همچنین استبداد -حکومت وابسته -ظهور
مییاید.مبتنیبرهمینمرکزیتبودکهغربزدگیدرهرسهگروه،باتفسیریخاص،مذموم

تلقیمیشد .

تفاوترهیافتهاکهبرگرفتهازخاستگاههاوروایتهایگوناگونگروههایمبارزبود،نوع
مواجهه گروهها با هر یک از مفاهیم سهگانه را سامان میداد .در حاشیه قرار دادن آزادی و
دموکراسیوبرجستهسازی عدالتواستقاللی کهمعطوف به طبقاتفرودستمیشد،رهیافت

هایملیگرابیشترازدومفهومآزادیواستقالل

هایچپرادرمبارزهشکلمیداد.گروه

گروه
گفتندوعدالترادرذیلایندومفهومقرارمیدادند.بههمیندلیلعدالتدرگفتمان


سخنمی
ملیگراهادر حاشیهقرار داشت.نزد گروههایاسالمی هرسهمفهوم دارایوزن تقریباًمشابهی

بودندوالبتهقیدیاسالمیبرایهرسهمفهومدراینقلمرویگفتمانی-اسالمسیاسی-قرارداشت .


شکل 3-4اندیشههای کانونی انقالب اسالمی




اندیشه کانونی سلطنت پهلوی
اندیشهکانونیگفتمانانقالب41دربرابراندیشهکانونینظامسیاسیمستقر(بهعنوانگفتمان
رقیب)بروزوظهورپیداکرد.سهاندیشهکانونیگفتمانانقالب-آزادی،استقاللوعدالت-در
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فضاوزمینهایشکلیافتندکهحکومتپهلویدومدردودهۀمنتهیبهانقالببهدومفهوم

کانونیِاقتداروپیشرفتیاتوسعهمتکیبود.دومفهومیکهدرشرایطسدۀبیستمدارایوجهی
ایوپیشرفتیاتجدد،مفهومیپسامشروطهای

پارادوکسیکالبودند.اقتدار،مفهومیپیشامشروطه
،عرفیگرایی،شبه

بود.دراینایدئولوژیعناصریهمانندانقالبسفید«،ناسیونالیسمشاهنشاهی»
گرایی،شبهمذهبگراییوشبهدموکراسیخواهیوجوددارد(اکبریوبیدگلو:7930،


بومی
.)1 -74ازمیاناینعناصر،ناسیونالیسمشاهنشاهیدرمرکزیتمیدانایدئولوژینظامسیاسی
قرار داشت .ناسیونالیسم شاهنشاهی شکل تکامل یافته «هویت ایرانی متجدد» (اکبری:7912 ،
)پهلویاولبود.هویتیکههویتهایدیگر-دینی،سکوالر،چپ،قومیوایلیاتی-

414-434
را حاشیهای یا سرکوب میکرد .عنصر مرکزی ناسیونالیسم شاهنشاهی یا همان هویت ایرانی
متجدد ،شاه و قدرتِ بیرقیبش بود .برتری یافتن این هویت در دوران پهلوی زمینه بازگشت
قدرتشاهرابهدورانپیشامشروطهفراهمساخت.چراکهدرتعبیراتخودشاهنظامشاهنشاهی
«اساسهویتملیایرانیان» تلقی میشد(پهلوی 11 : 7946،و .)464پیشرفتو توسعه نیزدر
درونهمینهویتمعنیمییافت.بهاینمعناکههویتنوینایرانیبافاصلهگرفتنازدنیایسنت
ورهسپاریبه«سویتمدنبزرگ»اعتالمییافت(پهلوی.)431-430:7946،درادامهمقالهبه
منظورفهمدقیقتر،توضیحاتیدربارهدومفهوماقتداروپیشرفتدرگفتاررسمیرژیمپیشین
ارائهمیشود .


الف) اقتدار سلطنت پهلوی دوم

میتوان«دورهشاهضعیف»
اقتدارپهلویدومبهسهدورهقابلتقسیماست.دورهاولراکه  
نامیدکهازسال7940تا7994رادربرمیگیرد.درایندوره،قدرتدردستمردم،مجلسو
دولتمنتخبِمجلسقرارداشت.درباروشاهنیزدرحاشیهقدرتقرارداشتند.دردورهدوم،که
میتوانآنرادوره«ظهورشاهاقتدارگرا»نامیدشاملسالهای7994تا7924است.درایندوره،

شاهودربار،آرامآرامدرمرکزدایرهقدرتقرارمیگیرندوباقدرتبرآمدهازکودتا،مخالفان

یکنند.درایندوره،مجلس ودولت تا
خودراسرکوب وازصحنه سیاست رسمی خارجم 
حدودیدارایقدرتهستند.اماباگذرزمانمیزانقدرتشاهودرباربرمجلسودولتفزونی
مییابد.دردورهسومکهمیتوانآنرادوره«شاهنظامی»قلمدادکردازسال 7924تا 7946را

دربرمیگیرد.درایندوره ،شاهبهعنوانمحورومرکزقدرتشناختهمیشود .درایندوره،
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اساساًمجلسودولتدرحاشیهقرارمیگیرند.نظامبرنامهریزیکشور-سازمانبرنامه-خارج
ازدولتمتولیتدوینبرنامهتوسعهکشورمیشود.بهواقعشاهدرایندورهبرارتش،دولتو
مجلسحکمرانیمیکرد.درباردرایندورهحتیحوزههایفرهنگرانیزازطریقنهادهای
تحت حمایت خود (غالبا فرح) تحت مدیریت و کنترل درمیآورد (پهلوی973 :7914 ،؛
بروجردی .)24:7911،
تعمیققدرتشاهدردورهسوم،دونتیجهرادرروابطقدرتدرونحاکمیتدربرداشت.
نخستآنکهشاهدرپایاندهۀ 20بهنوعی«خودشیفتگی»«،اعتمادبهنفسکاذب»و«توهمات
عظمتگرایانه»دچارشد.ارادهخودرابرایحلتمامامورسیاستداخلی،خارجیومشکالت

اقتصادیحتیبارشبارانوحلبحرانکمبودآبکافیمیداند.اوتصورمیکرددراینرسالت
ملیاشازغیبحمایتمیشودوهرکسبااودرافتدبرخواهدافتاد...«:براثرتجربهدریافتمکه
هر کس با من در بیفتد پایان غمانگیزی پیدا میکند .عبدالناصر ..جان و رابرت کندی ...
خروشچفو...اینلیستپایانندارد.همینفرجامدرانتظاردشمنانداخلیمننیزهست؛مصدق
راببین،همینطورقوامرا(»...غنی772:7967،؛روحانی 240:7910،و.)247نتیجهدومِاقتدار
شاهرابایددراطرافیانشاهمشاهدکرد.ایناقتداربهصورتتملقوریایافسارگسیخته،خودرا
دردربارودولتنشانداد(بیل .)714:7963،

اقتدارشاهنشاهیبهدلیلنامتجانسبودنشباشرایطزمانه،همدرشکلیابیوهمدراِعمال،با

اختاللمواجهشد.برخالفکسانیکهدرصددبودنداقتدارشاهراهمانندشاهانپیشینجلوه
دهند،واقعیتبهگونهایبودکهامکانبازتولیداقتداربهسبکشاهانقبلازپهلوی،فراهمنبود.

ارتش،نفت،نظامبروکراسیوطبقهمتوسطازیکسووپشتیبانیقدرتهایجهانیازپهلویاز
سوی دیگر ،پایدار و همه جانبه نبود .قدرتهای خارجی با تغییر استراتژی خود در قبال نظام
سیاسیایران،زمینههایبروزایجادفضایبازسیاسیراآمادهکردند.ظهوروبروزاینشرایطدر
واقعنشانگراختاللدربنیانهاینظامیبودکهمبتنیبراقتدارشاهانهسامانیافتهبود .


ب) توسعه و پیشرفت آمرانه

جبرانعقبماندگی»بود.درواقعازسه

مسئلهکانونینظامپهلویهماننددورانمشروطه«
مفهومعدالت،قانونوپیشرفتدورانِمشروطه،مفهوممنتخبِنظامشاه،پیشرفتبود.محمدرضا
شاهدرنقشایدئولوگِنظام،سهکتابتحریرکرد،کتاب«ماموریتبرایوطنم»کهآنرادر
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دهه7990رابرایبیاننقشواهدافخودنوشت.کتابدوم«انقالبسفید»بودکهآنرادر
دربیانوضعیتموجودوچگونگیاقداماتبرایرهاییازعقبماندگیهاتدوین

دهه 7920
کردوکتابسوم«بهسویتمدنبزرگ» راکهدراوجاقتدارخوددرمیانهدهه 7940برای
ترسیمآیندهایرانِتحتسلطنتشوازجملهدستیابیکشورشبهرتبۀپنجکشورنخستجهانی
تألیفکرد(پهلوی.)71-94:7946،شاهدرهرسهکتاببهدنبالپیشرفتهمهجانبهدردرون
گفتمان مدرنیسم بود (بشیریه 47 :7919،و .)44پیشرفت در همه چیز و ادغام یکپارچۀ تمامی
هویتهایگوناگونومتنوعدردرونهویتیواحدویگانهکهدربردارندههویتتاریخیایران-

توانستبااتصالهویتهای

هویتشاهنشاهی-ومبتنیبرتجدیدفرهنگکهنبود.هویتیکهمی
همسویپراکندهبهیکدیگروطردهویتهایزائد،نویدبخشتمدنوهویتنوینیباشدکه

خودآنراتجدیدحیاتتمدنشاهنشاهیایراندرجهانمعاصرمینامید .

انقالب سفید و توسعه صنعتی
دردههچهلدورویدادمهموقوعیافت،کهآثارآندرمیدانسیاستواجتماعبسیارعمیق
بود.رویدادنخستبرنامهانقالبسفیدبودکهدرکانونآناصالحاتارضی()7924قرارداشت
ورویداددومبرنامههایسوم()7924-7926وچهارم()7921-7947توسعهاجتماعیاقتصادی

واجتماعیبود.ایندوبرنامهمنجربهتغییراتیدرساختاراجتماعی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگی
جامعهشد .
انقالبسفیدبادوخاستگاهخارجیوداخلیهمبسته،آغازوبهپایانرسید.خاستگاهخارجی
بهروندحضورونفوذامریکادرمنطقهخاورمیانهبازمیگردد.خاستگاهداخلیانقالبسفید،

امکان حذف قدرتهای محلی و افزایش قدرت مرکزی  -شاه و دولت  -را فراهم میکرد.
حاصلجمعاینخاستگاههاروندانقالبسفیدرادرتئوریرشداقتصادیوبهتبعآنتئوریهای

).اینتئوریدوپیشفرض

گذارایرانخالصهمیکرد(توفیق773 -747:7914،


مبتنیبرجامعۀ
مهمرادربرگرفت.نخستآنکهفاصلهمیانجامعهعقبماندهایرانباجوامعپیشرفتهغربیبسیار

فراوان است و دوم اینکه راه موفقیت ایران ،گذر از جامعه کنونی و واصل شدن به رفاه و
پیشرفتِجوامعغربیوتوسعهیافتهاست.دراینموردهیجبحثیازتوسعهسیاسینبود.تعبیر
واقعیاینوضعیتاینبودکهفاصلۀمیانتوسعهاقتصاد-اجتماعیباتوسعهنهادسیاستافزایش
مییافت.درنتیجه،تعارضدرساختارها-اقتصاد،فرهنگوسیاست-وگروههایاستراتژیک-
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بروکراتیک،دربارونخبگانمحلی– ایجادشد.افزونبرنکتهباالبایدتوجهداشتکهروند
ناقصتوسعهدراقتصادواجتماعوهمچنیندرنهادسیاستمنجربهرخدادشبهتوسعهدرهردو
ساحتاقتصادواجتماعازیکسوونهادسیاستازسویدیگرشد .
هایشاینرویدادرابهنبوغفکریخودنسبتمیداد(پهلوی،

شاهدرنوشتههاوسخنرانی
).دالهایاتخاذشدهازسویشاهبرایاینمدلولعبارتبودنداز«انقالبما»،

49:7924و44
«فلسفه من» و «فلسفه اجتماعی من» (شاعری .)40 :7940،شاه در مالقاتهای خود با سران
کشورها،همیشهازانقالبسفیدبهعنوانعصررنسانسایرانیادمیکرد(اورنگ.)440:7923،

شاهدرمکاتباتخودنیزانقالبسفیدرابهعنوانراهکاراصلیخروجایراناز«وضعناگوار
قرونوسطایی»«،آزادیدهقانانازچنگالظلموستم»و«حصرنیمیازجمعیتکشور(عدم
مشارکتسیاسیوانتخاباتیزنان)»ورسیدنبه«تمدنشکوهمندآریایی»وقرارگرفتندررتبه
«پنجکشورنخستدنیا»(پهلوی29:7924،و)492اعالممیکرد .

برنامههای توسعه
ازآنجاکهشعاردولتمدرنمطلقهپهلویتغییرجامعهسنتیبهجامعهمدرنبود؛تغییرات
اجتماعیواقتصادینیزدرجهتایدئولوژیحاکمدرجریانبود.دراسفند7941سازمانبرنامه
بهدولتواگذاروابتهاجازریاستسازمانبرکنارشد(لیالز.)22:7934،بااینتغییرات،شاه
دارایاختیاراتکاملبرروندبرنامهریزیدرسازمانشد.ازنظرشاهسهمولفۀنفت،امنیتو
دادند؛بههمیندلیلبرنامهریزیوتعیینرشدبودجهارتش


ریزیراتشکیلمی
ارتشارکانبرنامه
و امنیت ،حتی خارج از حیطه وظایف سازمان برنامه قرار داشت (لیالز .)491 :7934،رشد
اقتصادیایراندراینسهدوره،بعالوهرشددرآمدهاینفتیمنجربهتحکیمقدرتشاهوتثبیت
ریزیدرایرانرامیتوانبا


هایتوسعهشد.ازاینروبرنامه
حضورویدرتدوینبرنامه 
ریزی

سازیوتجاریسازیبامحوریتنظامسیاسی(شاهودربار)دانست


اغماضدردومؤلفۀصنعتی
مهریزی،شاهبهعنوان«خدایگان
(لیالز40:7934،و.)791دراینفضایدیوانساالریومنطقبرنا 
کشور»(لیالز491:7934،؛خیرخواهان)727:7913،دارایجایگاهبرتردرهمهشئونبود.در
ایبودکهنظمبرنامهریزیبهارادهوخواستشاه،تغییرو

انتهایبرنامهپنجمقدرتشاهبهگونه
تنطیممیشد (علم.)11 -10 :7911،درسالهایپایانی نظامپهلوی،پادشاهدومهمانندپادشاه

ریزیهایمیانمدتوسازمانبرنامهنداشت.بههمیندلیلشاهدراوایل
نخست،باوریبهبرنامه 
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هایپنجسالهندارد(رضویووکیل:7312،

سال7941اعالمکردکهدیگرکشورنیازیبهبرنامه
 96و خیرخواهان )724 :7913 ،چراکه برنامههای بلند مدت  -به سوی تمدن بزرگ  -با
بودجههایسالیانه،مناسبترینراهبردبرایرسیدنبهتجددوکسبرتبههایبرتراقتصادیدر
بینپنجکشورنخستجهاناست .
اجراییشدنبرنامههایتوسعهازیکسومنجربهارتقاءشاخصهایرفاهدرشهرهاشدواز
سویدیگرنابرابریمیانشهر وروستا وهمچنیننابرابری در درون شهرافزایش یافت.روند
تجاریسازیمنجربهخلقمشاغلواسطهای،داللی(علم 770:7911،و)777وطبقاتمرفه

نوینشد.ازسویدیگرروندروبهرشدمهاجرتازروستابهشهرنیزضمنایجادحاشیههای
شهری،منجربهکاهششاخصهایتولیددربخشکشاورزیشد.پیامدهایمتضادبرنامهریزی
توسعهوبرنامهانقالبسفیدازیکسووایجاداعتمادبهنفسباالبراثررشدقیمتنفتازجمله
عواملی بودند که محمدرضا پهلوی مبتنی بر آنها نگرش خود را نسبت به رویههای معمول
برنامهریزیمیانمدتتغییرداد .



شکل  4-4اندیشه کانونی سلطنت پهلوی





افق اجتماعی انقالب اسالمی
افقاجتماعیانقالب-7941نسبتجهانجنبشباجهاناجتماعیکالن-رابایددرارتباطبا
دوگونهازرخدادهایمیانمدتوکوتاهمدتتبیینکرد.رخدادهایمیانمدتشاملسهواقعۀ
اشغالایرانوپیامدهایآن(،)7940-7942ظهوروسقوطدولتمصدق()7990-7994وقیام
74خرداد7924است.رخدادکوتاهمدتنیزشاملاقتصادی،اجتماعیوسیاسیسالهای49به
بعد -گرانیکاالومقابلهبابازار -واعالمفضایبازسیاسی -رخدادهایمتعاقبآن،شبهای
شعرگوته ،نامه اعتراضی وکال ،حقوقدانان و روزنامهنگاران ،اعتراضهای سلسلهوار به چاپ
هفدهدیماه7946و

وسیاه«

واستعمارسرخ

یادداشتیدرروزنامهاطالعاتعلیهامامخمینی«،ایران
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درنهایتراهپیماییها،تظاهراتومبارزهعلنیعلیهرژیمطیبهمن7946تابهمن7941بود .

شرایطکنشگریرابهدلیلافولقدرتمرکزیوافزایشقدرتمجلسومردمدر

دهۀ40
میدانسیاست،تغییرداد.وقوعکودتای 41مرداددرستدرنقطهمقابلیکدههتجربهملت
ایرانقرارداشت.گسستتجربیپدیدآمدهمنجربهتغییرکنشسیاسیازمنازعهمسالمتآمیز
(سیاسی)بهمنازعهخشونتآمیز(چریکی)دردهه20وتاحدودیدهۀ40شد.وقوعرخداد74
خرداد،نیروهایمذهبیرانیزواردمرحلۀنوینیازمبارزهسیاسیکرد.درواقعاینسهرویدادبه
همراهخود،زمینۀحضوروبروزهمزمانسهجریانملی،مذهبیوچپرادراردوگاهاپوزیسیون
سیاسیایرانفراهمکرد .
در بُعد اقتصادی نیز شرایط به سود شرکتهای خارجی بویژه امریکایی پیش رفت .تراز
تجاریایراننیزتأثیرمنفیبرجایگاهونقشبازاروکنشگرانسنتیآنگذاشت؛بهگونهایکه

بازار  سنتی تقریبا از گردونه رقابت تجاری خارج شد و دولت ،مشی مستقلی از سیاستهای
اقتصادی را پیش گرفت .در سال  49شاه برای مقابله با گرانیهای بیسابقه دستور داد حزب
رستاخیزبهعنوانمباشراصلیمبارزهباگرانفروشی،علیهبازاروکسبههااقدامکند .
نابرابریمیانمناطقشهریومناطقروستاییبُعددیگریبودکهدردهه 20وپنجاهروندی
صعودی یافت .این نابرابری در تولید ،خدمات و فرصتها موجب نابرابری در استانداردهای
زندگیشهریوروستاییشد.قلمروینابرابریبهتفاوتشهروروستامحدودنماند.نابرابری
درون شهری -طبقات اجتماعی نوکیسه و کارگران فقیر -و نابرابری شهر و حاشیه شهری-
تهیدستانحاشیهای -کالبد شهر بویژهکالنشهر تهرانرا به شهرتضادهایرنگارنگ تبدیل

روهایشهرقابلمشاهدهبود.درواقعپیادهروها


کرد.نماداینتضاددرظهورتهیدستاندرپیاده
نخستینمکانمواجههغیرسیاسیشهربانظامبود(بیات .)703:7937،
اینرویدادهاتصویریازوابستگینظامسیاسیراحکوشرایطنیمهاستعماریگذشته-پس
ازانقالبمشروطه-رادراذهانتداعیکرد.کنشگرانِجنبش،مبارزهخودرادردوالیۀمبارزهبا
شاهبهعنوانمستبدومبارزهباشاهبهعنوانوابستهبهقدرتهایبیرونی -امپریالیسم -تعریف
کردند .
فضاییمملوازبیعدالتی،خفقان،سرکوب

بهاینترتیب،سهمفهومکانونیجنبش41کهدر
واحساسوابستگیرژیمبهغربشکلیافت؛امکانبروزتاریخمندیِجنبشیباهویتیمشترک
وهمبستهمیانگروههایمبارزرافراهمکرد .
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تاریخمندی انقالب اسالمی
تاریخمندیانقالباسالمیایرانمنجربهظهوروبروز«گفتمانانقالبی» شد.گفتمانیکه
برگرفتهازدوگفتاراسالمانقالبیوایدئولوژیهایچپ؛ومبتنیبرسهمفهومآزادی،عدالتو
راسامانمیداد.اگرتاریخمندیمشروطهعبارتازایجادمفهوم«حق

استقالل«،جامعهعادالنه»
حاکمیتمردم»وتغییرمکانحقواعمالآنازشاهودرباربهمردمومجلسبود.تاریخمندی
انقالب اسالمی از طریق بازتولید «حقوق اساسی مردم» (شامل حقوق سیاسی و اجتماعی و
اقتصادی)وتالشبرایاستقرارجمهوریت،تحکیماستقالل،توسعهآزادیهاوبرقزازیعدالت
اجتماعی معنا یافت .فرآیند تاریخمندی در این دو جنبش حاکی از تعمیق مفهوم حق تعیین
سرنوشت از سوی مردم بود .در این فرآیند بود که امکان جداسازی ملت به مثابه خاستگاه
مشروعیتنظامسیاسیباگذرزمانناممکنورابطهقدرتبامردم،دوسویهتعریفشد.روابطی
کهحاکمیتصرفاًدرنقشوکیلمردمظهورمییافت .

حیات اجتماعی برگرفته از تاریخمندی انقالب اسالمی
تاریخمندیحاصلازانقالباسالمی-گفتمانانقالبی-اثرعمیقیبرحیاتاجتماعیایرانیان
گذارد.مردمدرانقالب 41توانستندبا اسقاطحکومتِبرآمدهازکودتا،تحقیرشدگی خود در
اعتمادبهنفسملیوبهتبعآن،حیاتاجتماعینوینیدرسهبُعدذهنی،

کودتای7994راتبدیلبه
عینیوساختاریکنند .

بُعد ذهنی
حیاتاجتماعیبرگرفتهازانقالب 41همانندانقالبمشروطهدربرگیرندهمفهومحقتعیین
سرنوشتبود.بااینتفاوتکهدردورهمشروطهاینمفهومرویکردیحقوقیداشتوخودرا
درمجلسشورایملینمایانکردودردورهانقالب 41رویکردیسیاسیداشتوخودرادر
نفیسلطنتبروزداد.مشروطهمفهومحقتعیینسرنوشتراازعدمبهوجودذهنیتبدیلکرد.
انقالب  41با تغییر ساختار حکومت از سلطنت به جمهوری ،حق تعیین سرنوشت را به مثابه
گفتمانانقالبیبازتولیدکرد.بنابراینجنبش 41درادامهجنبشمشروطه،حقاعطاشدهبهملت
راکهسلطنتپهلویازآنستاندهبودازطریقحذفسلطنتواستقرارنظامجمهوریمجدداًبه
مردماعطاکرد .
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رویکرداسالمانقالبی،مفهوم«حقتعیینسرنوشت»رادرذیلمفهوم«امتوامامت»(شریعتی،
)94 - 42:7914معناکرد.دراینرویکردملتبهامتتبدیلشدوبااینتغییر،نقشرهبریبه
مرکزمیدانکنشانقالبیتغییریافت(متقی.)714 -714:7937،اینتفسیر،جنبش 41رابهمظهر
ارادهشخصیتیفرهمندکهامتتابعآناست،تحویلداد.دررویکردغیردینی-ایدئولوژیمبارزه
طبقاتی -گفتمان انقالبی خود را در روشنفکری ایدئولوژیک (آجودانی )7914 ،بازتولید کرد.
هژمونیاینگفتماندرابتدایانقالبهمسوبامسیرانتخابشدهازسویرهبریانقالب،فضای
تنفسجدیدیرادرسپهرفرهنگوسیاستایجادکرد.فضاییکهازیکسوتواناییباالییدر
بسیجکنندگی،هدایتورهبرینیروهاعلیهامپریالیسم(استکبار)داشتوازسویدیگرقدرت
سرکوبباالییدرطردمخالفانومنتقدانِرویههاواهدافانقالبداشت .

بُعد عینی (کنشی)
مشارکتسیاسیبهمثابهوجهکنشیجامعهدرتاریخمندیانقالب 41بروزوظهوریافت.


صورتحضورتودهای-حضورمردمدرفضایعمومیشهر،راهپیماییو


حقتعیینسرنوشتبه
تظاهرات-بود.گفتمانانقالبیخودرادربُعدسیاست،درجمهوریتودربُعداجتماع،درتجمع
وحضوربیشمارمردمی ،دربُعدفرهنگ ،درفرهنگ تودهوار ودربُعد اقتصاد،بر تولیدانبوه
استراتژیکدرمقابلتولیدمبتنیبرمنافعاقتصادیبروزداد.نقطهعطفتمامیاینچهارعرصه،
حضورتودهوارمردمدرصحنهبود.ازاینروبودکهجمهوریتنظامبرتودهمردماستوارشد.به

تبع این حیات جدید ،مجلس شورای اسالمی به مثابه نماینده توده مردم « -میزان ،رأی مردم
است»-در«رأسامور»قرارگرفت .
برگزاری انتخابات با حضور بیشمار مردم ،برگزاری تجمعات و راهپیماییهای متعدد و
برگزارینمازجمعه7درشهرهانمادمشارکتسیاسیبرآمدهاز«حقتعیینسرنوشت»قلمدادشد.
نمونه عینی این بروز را باید در تصرف سفارت امریکا (تسخیر النه جاسوسی) دانست .تجمع
بزرگمردمبرخالف دورهمشروطهکهدردرونسفارتهایخارجیوعلیهحکومتمرکزی
صورتمیگرفت،نخستینتحصنمردمیبودکهدرونوبیرونازسفارتخارجیودرپشتیبانی

ازنظامسیاسیبرگزارمیشد .
.برگزاریراهپیماییروزقدسوبرپایینمازجمعهبهامامتآیتاهللطالقانیوباحضورسهمیلیونجمعیت(روزنامهکیهان

7
41مرداد .)7941
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بُعد ساختاری
پس از پیروزیِ رویکرد انقالبی بر رویکرد ناسیونالیسم شاهنشاهی ،نهادهای سیاسی و
اجتماعیمعطوفبهقدرتِبرگرفتهازاسالمانقالبیشکلیافتند.قدرتپدیدارشدهکهترکیبیاز
مذهبوسیاستبودمنجربهایجادساختارهاونهادهاییشدکه«اندیشهدینی»(کمالی:7917،
)79-71درآننقشمهمیداشت .
درساختارتقنینی،عالوهبرنهادهایپیشین،مجلسخبرگانوشوراینگهبانتأسیسشدند.
درساختارنظامی،سپاهپاسداران،کمیتههایانقالبوبسیجمستضعفیندرکنارارتش،شهربانیو

ژاندارمریتأسیسشدند.بهموازاتوزارتکشاورزی،نهادجهادسازندگیتأسیسشد.دوبنیاد
کمیتهامدادامامخمینیوبنیادمسکننیزهمجوارسازمانبهزیستیووزارتمسکنوشهرسازی
تشکیل شد .در زمانی که وزارت خارجه هنوز جایگاه و نقش خود را سامان نداده بود ،نهاد
نهضتهای آزادیبخش» شکل یافت که وظیفهاش یاریرسانی به مردم کشورها ،بویژه

«
کشورهایاسالمی،برایرهاییازاستکبارواستبدادبود .
امامهمترینتغییرساختاریدرقانوناساسیرخداد.اصلپنجمقانوناساسیبهعنوانرکن
اساسینظامجمهوریاسالمی،نهاد«والیتفقیه»راتعیینکرد.ایننهاددرواقعصورتسازمانی
ایدۀامتوامامتیبودکهاسالمانقالبیازآنیادمیکرد .
فبهنهادهاییشدکهوجهانقالبیوتودهوارآن

بنابراینتاریخمندیانقالباسالمیمعطو
بارزبود.نهادهاینوینبانقدنظامبروکراسیِمتعارف،درصددنهادینهکردنکنشهایمعطوف
بهارزش -کنشانقالبی -بودند،کهاوالً؛درمرکزآنمردمقرارداشتندوثانیاً؛کنشانقالبی
معیارِکنشهدفمندواستراتژیککنشگرانبود .
تغییر حیاتاجتماعی حاصلاز انقالباسالمی به نهادهایدولتیوعمومیمحدودنماند.
فضایعمومیوزیستشهرینیزمتأثرازاینتاریخمندی-گفتمانانقالبی-شدند.نمایعمومی
پارک،خیابان،پیادهروونمایساختمانها-برگرفتهازرهیافتانقالبیبود،بویژهکهبه

شهرها-
فاصلهنزدیکی،جنگعراقعلیهایران97-شهریور7943تا 41تیرماه-7961نیزآغازشد.شهر،
مؤلفهایجزمکانپشتیبانبرایجبههقلمدادنمیشد.دراینفضایگفتمانیبودکهزیباسازی

شهری ،تبلیغات شهری و آگهیهای بازرگانی در تلویزیون به عنوان نماد سرمایهداری قلمداد
میشدند.دیوارهایشهر،مکاننمایشانقالبوارزشهایبرگرفتهازاسالمانقالبیبودند.این

فضایگفتمانیحضورشبهروستاهانیزرسید.شعارنویسیومنازعاتمعمولشهریبهنوعیدر
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روستاهانیزمشاهدهمیشد.سنگرهایبازسازیشدهازمیدانجنگدرشهروروستاوحضور

بسیجدرآنمکانها،اساساًنمایشهروروستارابهمیدانیازمنازعاتبرگرفتهازگفتمانانقالبی
تبدیلکرد .
عالوهبرفضایعمومیشهروروستا،شهرونداننیزحاملاینارزشهاشدند.ظرفمدتی

نهچندان زیاد ،ارزشهای گفتمان انقالبی خود را در مناسبات اجتماعی ،و زیست شهروندان-
پوشش،خوراکواوقاتفراغت-نشانداد.ازجملهاثراتمهمیکهگفتمانانقالبیبرروابط
اجتماعیگذاشت،موضوعحضوراجتماعیوحجابزنانبود.چندیبعدازپیروزیانقالببود
کهآرامآرامموضوعحجابزناندرفضایعمومیمطرحشد.درنهایترونداجباریشدن
حجابزناندرنسبتوثیقیباگفتمانانقالبیتبدیلبهیکهنجارعمومیشد.دراینگفتمان
زنبیحجابمدلولیجزضدانقالبنیافتوحجابمدلولیجزمنشانقالبیپیدانکرد.در
واقعپسازپیروزیانقالببودکهحجابزنانتبدیلبهارزشبنیادیناسالمانقالبیوزنان
تبدیلبهیکیازحامالنایننمادوارزشبنیادینانقالبشدند .
فضایگفتمانیانقالبساختارهاوقواعداقتصادیوفرهنگیرانیزتحتتأثیرخودقرارداد.
نظامبانکیورهیافتهایاقتصادیمکانمنازعاتیشدکهبرگرفتهازرویکردگفتمانیبود.اگر
آراوجودنداشت؛امافیالجمله

چهمیانکنشگرانانقالبیازهمانآغازدراینخصوص،اتفاق
فقیهانوکارشناساناقتصادیدربارهتغییروضعیتنظاماقتصادیپیشینبهتوافقرسیدهبودند .
توافقدیگریکهمیانانقالبیونرخدادوبهصورتهمنواتبدیلبهیکمطالبهانقالبیشد،
ود.همانگونهکهاقتصادبایدباقیداسالمیترکیبمیشددانشگاهنیز

تغییردرفضایدانشگاههاب
بایددررونداسالمیشدنهمپایانقالبحرکتمیکرد.حرکتیکهبانامانقالبفرهنگیاز
آنیادمیشد.همجواربادانشگاه،بخشهایفرهنگینیزازحیاتنوینیبرخوردارشدند.دراین

میان سینمای دهۀ  60نماد تغییر بخش فرهنگ -تئاتر ،کتاب ،مطبوعات ،هنرهای تجسمی و
موسیقی-محسوبمیشد .

نتیجهگیری
دغدغه کانونی این نوشتار فهم انقالب اسالمی و بهتبع آن فهم تحوالت اجتماعی پس از
انقالب ،بهعنواندوپدیدار بههمپیوسته ،است.رهیافتایننوشتارمبتنیبربرقراریرابطهمیان
تاریخمندیِجنبشاجتماعیوحیاتاجتماعیاست،بدینگونهکهاوالً؛انقالباسالمیتولیدکننده
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تاریخمندیاستوثانیاً؛بخشیازحیاتاجتماعیمتأثرازتاریخمندیمزبورشکلیافتهاست.براین
اساس اگرتاریخمندی را شکل ذهنی ) (Subjectiveانقالب اسالمی بدانیم؛ حیات اجتماعی را
میتوانشکلعینی) (Objectiveآنقلمدادکرد.ازاینرومیتوانادعاکردکهانقالباسالمی
حیات اجتماعی ایرانیان را در ذیل تفسیری دیگر از مشروطه ،سامان داد و به تبع آن ،منجر به
تحوالتبنیادینجامعهایرانیشد .
توضیحاینکهحقتعیینسرنوشتدردورۀانقالباسالمیخودرادرنهادسیاستنشانداد.
نفیسلطنتوظهورجمهوری،ثمرهبازخوانیِاینحقبود،کهمجدداًبهمردمبازگرداندهشد.
اینبازتولیدحقدرذیلگفتمانانقالبی،تحویلوجامعهحیاتجدیدخودرادررابطهامت-
امامبازتعریفکرد.همچنینحقتعیینسرنوشتدراینگفتماندرمعنایمبارزهعلیهاستبدادو
استکبار خود را نشان داد .با توجه به غلبه اندیشه دینی در دورۀ آشکارِ جنبش ،حیات جدید
برگرفتهازانقالب7941مجدداًامرسیاسیراذیلامرماوراییقرارداد .
ماعیاثرگذاشت،بهاینمعنا

بهعبارتدیگروقتیمیگوییمانقالباسالمیبرحیاتاجت

استکهحیاتِبرگرفتهازانقالب،تماموجودفردوجامعهرافراگرفت.درستهمانندشخصیت
انقالبیرمان«دکترژیواگو»کهتمامحیاتش،هنگاممبارزهوبعدازپیروزیانقالب،درکنش
انقالبیخالصهمیشد.زندگیروزمره(ازجملهنامزدش)تبدیلبهامرینادیدهودرذیلزندگی
انقالبینهانشد.تمامزندگیعبارتشدازحیاتانقالبی،حیاتانقالبیایکهتفسیریویژهاز

ها،باورها،نمادهاوکنشهاراترویجمیکرد .

ارزش
بنابراینحقتعیینسرنوشتازسویمردم،مفهوممرکزیجنبشهایاجتماعیمشروطهو
انقالباسالمی-باتفاسیریخاص-مبتنیبراندیشههایکانونیوتاریخمندیآنانظهوروبروز
تاریخی یافت .این بروز تاریخی ،همان حیات اجتماعی نوینی -در ابعاد ذهنی ،کنشی و
بودکهتحوالتاجتماعیبرمحورآنحرکتمیکردند .

ساختاری-
انتظامدهیبهمناسباتاقتصادی،
امرسیاسی -7مناسباتومنازعاتسیاسی،-امراجتماعی  -4
مناسباتکنشگربادینودینداری،مناسباتدینبا

اجتماعی،علمیوفرهنگی -امردینی -9
سیاستومناسباتدینباروشنفکری-وزندگیروزمره2بهعنوانچهارحیطهتحوالتاجتماعیِ
پسازانقالباسالمی،درذیلاسالمسیاسیقرارگرفتند؛چراکهاسالمسیاسیتعیینکننده
1. The Political
2. The Social
3. Religiousness
4. Everyday Life
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هایارزشیاینعرصههابود.پسازانقالباسالمیبودکهبراینخستینبارمردمایران،

دوگانه
زیستی را تجربه کردند که تمام عرصههای حیات اجتماعیاش از یک منشاء هدایت میشد.
کهارزشداوریهایجامعهبهیکقلمرومعطوفمیشد.انقالباسالمی،اسالمسیاسی


همچنان
راتبدیلبهسنگمحکوترازوییکردکهاندیشههاوکنشهاباآنسنجیدهمیشد.همچنین
اینانقالب،ساختارومناسباتاجتماعیرادرذیلتفسیریسیاسیازامردینیقرارداد.بهتبعاین
تفسیربودکهامراجتماعیبهمثابهبخشیازمناسکدینیتعبیرشد .
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منابع
الف -فارسی
آبراهامیان،یرواند،)7913(،ایرانبیندوانقالب،ترجمهاحمدگلمحمدیوابراهیمفتاحی،تهران:نشرنی 
،تهران:بینا 

احمدزاده،مسعود،)7923(،مبارزهمسلحانههماستراتژیهمتاکتیک -اخوان کاظمی ،مسعود و رضا  دهقانی« ،)7932( ،تحلیل علل هژمونیک شدن گفتمان

اسالمگرادرمقایسهبادوگفتمانچپولیبرالدرانقالباسالمیایران» ،فصلنامهپژوهشهای

معاصرانقالباسالمی،دورهیک،شماره .7
 اشرف،احمد«،)7919(،ازانقالبسفیدتاانقالباسالمی»،ترجمهمحمدساالرکسرایی،فصلنامهپژوهشنامهمتین،سال،6شمارهپیاپی .44
 اسپوزیتو ،جان ،)7913( ،جنبشهای اسالمی معاصر (اسالم و دمکراسی) ،ترجمه شجاعاحمدوند،تهران:نشرنی .
 اسکاچپول،تدا،)7911(،بینشوروش در جامعهشناسی تاریخی ،ترجمه هاشم آقاجری،تهران:نشرمرکز .

 اسماعیلی ،حمیدرضا« ،)7911( ،فرهنگ سیاسی هیأت حاکم در دوره پهلوی» ،فصلنامهمطالعاتتاریخی،شماره .46
 اطاعت،جواد(«،)7916ماهیتدولتدرایران،سیاستوسلطهاقتدارگرایبروکراتیک»،اطالعاتسیاسیاقتصادی،شمارههایپیاپی424:و .426
 اکبری،محمدعلی؛ بیدگلو ،رضا«،)7930(،پهلویسم:ایدئولوژی رسمی دولتمحمدرضاپهلویدردهه،»7940-7920گنجینهاسناد،سالبیستویکم،دفترچهارم .
 اورنگ،قدرتاهلل،)7923(،عظمتشاهنشاهیایراندرعصرسلطنتشاهنشاهیآریامهر،جا:بینا .

بی
راهرشدغیرسرمایهداری،تهران:حزبتودهایران .

اولیانفسکی،راستیسالو،)7943(، بحرانی ،محمدحسین ،)7911( ،طبقه متوسط و تحوالت سیاسی در ایران معاصر-7940--79103پژوهشیدرگفتمانهایسیاسیقشرهایمیانیایران،تهران:آگاه .
بروجردی،مهرزاد،)7911(،روشنفکرانایرانیوغرب،ترجمهجمشیدشیرازی،تهران:فرزانروز .
بشیریه،حسین«،)7919(،ایدئولوژیسیاسیوهویتاجتماعیدرایران»،مجلهناقد،سالاول،شماره .4
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بشیریه،حسین،)7939(،زمینههایاجتماعیانقالبایران،ترجمهعلیاردستانی،تهران:نگاهمعاصر .
بهروز،مازیار،)7910(،شورشیانآرمانخواه،ترجمهمهدیپرتوی،تهران:ققنوس . بیات،آصف،)7937(،سیاستهایخیابانی،جنبشتهیدستاندرایران،ترجمهسیداسداهللنبویچاشمی،تهران:پردیسدانش .
مجلهگفتوگو،شماره

بیات،آصف«،)7913(،مقایسهجنبشهایاسالمیدرمصروایران»، .43
 بیل،جیمز؛ویلیامراجرلویس،)7963(،مصدق،نفت،ناسیونالیسمایرانی،ترجمههوشنگمهدویوکاوهبیات،تهران:نشرنو .
پهلوی،فرح،)7914(،دختریتیم،تهران:بهآفرین .پهلوی،محمدرضا،)7924(،انقالبسفید،تهران:کتابخانهسلطنتیپهلوی .پهلوی،محمدرضا،)7946(،بهسویتمدنبزرگ،تهران:کتابخانهسلطنتیپهلوی . پیوندی،سعید«،)7937(،روشنفکریچپایرانوموضوعدموکراسی»،ایراننامه،تابستان،سالبیستوهفتم،شمارههای4و .9
 تورن،آلن«،)7916( ،مقدمهایبرمطالعهجنبشهایاجتماعی»،درعلیحاجلی(مترجمومولف)،فهمومطالعهجنبشهایاجتماعیجدید،تهران:انتشاراتجامعهوفرهنگ 
 توفیق،ابراهیم«،)7914(،مدرنیسموشبهپاتریمونیالیسم:تحلیلیازدولتدرعصرپهلوی»،مجلهجامعهشناسیایران،بهار،سالهفتم،شماره .7

جالییپور،حمیدرضا،)7917(،جامعهشناسیجنبشهایاجتماعی:باتاکیدبرجنبشاصالح

طلبیدومخرداد،تهران:انتشاراتطرحنو .
الییپور،حمیدرضا،)7934(،جامعهشناسیایران،جامعهکژمدرن،تهران:نشرعلم .
ج نزاده،فهیمه،)7911(،ویژگیهاوصورتبندیجنبشهایاجتماعیدرایران،تهران:
حسی مجمعتشخیصمصلحتنظام،پژوهشکدهتحقیقاتاستراتژیک .
حسینیزاده،محمدعلی،)7916(،اسالمسیاسیدرایران،قم:دانشگاهمفید .خسروخاور،فرهاد«،)7937(،ازروشنفکرانبلندپروازتاروشنفکرانواسط»ایراننامه،سالبیستوهفتم،تابستان،شمارههای4و .9
 خیرخواهان ،جعفر« ،)7913( ،باتالق برنامهریزی پهلوی :نهاد برنامهریزی در ایران چگونهدیماه،سالاول،شماره .1
شکلگرفت»مهرنامه ،
-دوستدار،آرامش،)7919(،امتناعتفکردرفرهنگدینی،پاریس:خاوران .
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بررسیسهرهیافتنظریدرجامعهشناسیتاریخی»،مجله

ربانیخوراسگانی،علی«،)7911(،علمیپژوهشیدانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهاصفهان،بهار،شمارهپیاپی .74
روح،محمدجواد«،)7930(،دموکراسیرانمیفهمیدیم،درپی«حکومتتکحزبی»بودیم:نقدسیدکاظمبجنوردیبرمبارزهمسلحانه»،مهرنامه،بهمن،شماره .73
روحانی،سیدحمید،)7943(،بررسیوتحلیلیازنهضتامامخمینی،تهران:راهامام .روحانی،فخر،)7910(،اهرمهایسقوطشاه،تهران:نشربلیغ . رهبانی ،مجید« ،)7913( ،حزب یا جبهه؟ نخستین کنگره جبهه ملی ایران (دیماه،»)7927جهانکتاب،فروردینواردیبهشت،شمارههایپیاپی .447-444:
زاهد،سعید،)7917(،جنبشهایاجتماعیمعاصرایران،تهران:انتشاراتسروشوطه . سعید ،بابی ،)7913( ،هراس بنیادین ،اروپا مداری و ظهور اسالمگرایی ،ترجمه :غالمرضاجمشیدیهاوموسیعنبری،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران .

سنجابی،کریم،)7917(،خاطراتسیاسی،تهران:صدایمعاصر . سیدامامی،کاووس«،)7911(،روشهایتاریخیتطبیقیدرآثارتدااسکاچپولوچارلزتیلی»،فصلنامهپژوهشیدانشگاهامامصادق،سالاول،شماره .7
،تهران:بینام .

شاعری،احمد،)7940(،عصرهمبستگیشاهومردمشاکری،خسرو،)7912(،پیشینههایاقتصادی،اجتماعیجنبشمشروطهوانکشافسوسیالدموکراسی،تهران:اختران.
هشتنامهمصطفیشعاییانبهچریکهایفداییخلق:نقدیک

 شاکری،خسرو،)7916(،منشفکری،تهران:نشرنی .
شریعتی،علی،)7914(،امتوامامت،درمجموعهآثاردکترشریعتی،تهران:انتشاراتآمونوبنیادشریعتی .
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